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فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

https://news.ikiu.ac.ir/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-)
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به منظور حمایت و هدایت استعدادهای درخشان، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) از بین دانشجویان ممتاز نیمسال آخر دوره کارشناسی روزانه و شبانه دانشگاه  های دولتی، طبق
آ�ن نامه “پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد”  موضوع ابالغیه های شماره ۷۷۹۴۸/۲۱ مورخ ۵/۵/ ۹۳  و ۲۹۹۵۷۴/۲ مورخ ۱۶/۱۲/۹۶و۲۲۰۳

مورخ ۱/۱۰/۹۸ و ۱۲۷۲۷۱/۲۱/۲ مورخ ۹۹/۶/۲۹ […]
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به منظور حمایت و هدایت استعدادهای درخشان، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) از بین دانشجویان ممتاز نیمسال آخر دوره کارشناسی روزانه و شبانه دانشگاه  های دولتی، طبق آ�ن نامه “پذیرش

بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد”  موضوع ابالغیه های شماره ۷۷۹۴۸/۲۱ مورخ ۵/۵/ ۹۳  و ۲۹۹۵۷۴/۲ مورخ ۱۶/۱۲/۹۶و۲۲۰۳ مورخ ۱/۱۰/۹۸ و ۱۲۷۲۷۱/۲۱/۲ مورخ

۹۹/۶/۲۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در دوره کارشناسی ارشد در  ۷۸ رشته-گرایش زیر دانشجو می پذیرد:

رشته تحصیلیردیفردیف

ریاضی محض- هندسه۴۰فقه و مبانی حقوق اسالمی۱

ریاضی کاربردی- آنالیزعددی۴۱علوم قرآن و حدیث۲

مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد۴۲فلسفه و حکمت اسالمی۳

مهندسی مواد- سرامیک۴۳تاریخ و تمدن ملل اسالمی۴

مهندسی برق-  سیستم های قدرت۴۴زبان و ادبیات فارسی۵

مهندسی برق – الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی۴۵ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی۶

مهندسی مخابرات -سیستم۴۶زبان وادبیات عرب۷

مهندسی مخابرات – میدان و موج۴۷مترجمی زبان عربی۸

مهندسی برق -کنترل۴۸فلسفه۹

مهندسی عمران- سازه۴۹تاریخ- تاریخ انقالب اسالمی۱۰

مهندسی عمران- راه و ترابری۵۰تاریخ- تاریخ ایران اسالمی۱۱

مهندسی عمران-ژئو تکنیک۵۱ایرانشناسی – تاریخ۱۲

مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل و نقل۵۲تاریخ – تاریخ اسالم۱۳

مهندسی عمران-  زلزله۵۳آموزش زبان انگلیسی۱۴

مهندسی عمران _آب و سازه های هیدرولیکی۵۴زبان شناسی همگانی۱۵

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت۵۵فیزیولوژی ورزشی – تغذیه ورزشی۱۶

مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی۵۶حقوق خصوصی۱۷

مهندسی معدن – استخراج معدن۵۷حقوق جزا وجرم شناسی۱۸

مهندسی معدن – اکتشاف  معدن۵۸علوم سیاسی۱۹

مهندسی معدن- مکانیک سنگ۵۹روابط بین الملل۲۰

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار۶۰حسابداری۲۱

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی۶۱روانشناسی عمومی۲۲

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی۶۲مدیریت صنعتی- تولید و عملیات۲۳

۲۴MBA(بازاریابی)مهندسی مکانیک- ساخت وتولید۶۳مدیریت کسب وکار

علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی۶۴زمین شناسی پترولوژی۲۵

مهندسی کشاورزی- آبیاری وزهکشی۶۵زمین شناسی تکتونیک۲۶

مهندسی کشاورزی- سازه های آبی۶۶زمین شناسی اقتصادی۲۷

مهندسی منابع آب۶۷شیمی فیزیک۲۸

ژنتیک و به نژادی گیاهی۹۸شیمی آلی۲۹
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بیوتکنولوژی کشاورزی۶۹شیمی تجزیه۳۰

معماری – منظر۷۰شیمی معدنی۳۱

معماری۷۱فیزیک پالسما۳۲

معماری و انرژی۷۲فیزیک نجومی- اختر فیزیک۳۳

برنامه ریزی شهری۷۳فیزیک هسته ای۳۴

طراحی شهری۷۴فیزیک ماده چگال۳۵

حفاظت و مرمت میراث معماری۷۵فیزیک اپتیک۳۶

حفاظت و مرمت میراث شهری۷۶آمار ریاضی۳۷

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان۷۷ریاضی محض- آنالیز۳۸

ایرانشناسی – تاریخ فرهنگ آداب و رسوم۷۸ریاضی محض- جبر۳۹

شرایط الزم:

دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی (ورودی۹۷)  که تاریخ فراغت از تحصیل آنها حداکثر ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ باشد و با گذراندن حداقل سه چهارم کل واحد های درسی در  شش نیمسال تحصیلی، به لحاظ

میانگین کل، جزو پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش آموخته شوند.

تبصره: چنانچه ظرفیت پذیرش بدون آزمون در رشته ی تکمیل نشد و پانزده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط فوق به دلیل انصراف یا عدم تقاضا از تسهیالت استفاده نکردند ده درصد برتر بعدی

برای صرفا دانشجویان این دانشگاه می توانند جایگزین گردند. لذا دانشجویان ده درصد بعدی می توانند در این فراخوان ثبت نام نمایند. اولویت پذیرش با ثبت نام کنندگان در فراخوان می باشد.

مراحل ثبت نام

۱- ثبت نام از طریق لینک “متقاضی آزمون”  در سامانه گلستان http://golestan.ikiu.ac.ir (http://golestan.ikiu.ac.ir))) انجام می گردد. متقاضی ابتدا باید در این سامانه شناسه و رمز کاربری

تعریف نماید؛  سپس با شناسه و رمز کاربری خود مراحل ثبت نام را انجام دهد.

(دانشجویان دانشگاه بین  المللی  امام خمینی (ره) نیز الزم است مراحل فوق را درثبت نام انجام دهند و شناسه و رمز کاربری جدید دریافت نمایند)

(http://news.ikiu.ac.ir/wp-content/uploads/2021/12/form1.doc) .(۱ فرم شماره) ۲-گواهی رتبه و معدل که توسط دانشگاه محل تحصیل متقاضی تکمیل و تا�د شده باشد

۳- واریز مبلغ  ششصد هزار ریال به حساب درآمدهای اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) که پرداخت آن در فرایند ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام می گردد.

تبصره ۱: تبصره ۲:  متقاضیانی که دانشجوی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) می باشند نیاز به تکمیل و تا�د  فرم شماره ۱ ندارند و آنها را بدون تا�د بارگذاری نمایند.

هزینه ثبت نام به هیچ وجه عودت داده نمی شود. تبصره۳: 

تذکر

– زمان ثبت نام از ۱۴۰۰/۹/۵تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ خواهد بود.

– ارایه درخواست داوطلب به منزله پذیرش قطعی نمی باشد و پذیرش قطعی داوطلبان پس از اعالم نتایج نهایی توسط دانشگاه و منوط به تا�د سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

– اسامی پذیرفته شدگان نهایی در نیمه دوم شهریورماه اعالم خواهد شد؛ لذا خواهشمند است از هرگونه تماس و مراجعه به این اداره خودداری گردد.

– شرکت در این فراخوان( پذیرش بدون آزمون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره))این دانشگاه به منزله پذیرش قطعی نمی باشد و منعی برای شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون سایر

دانشگاهها و آزمون سراسری کارشناسی ارشد ندارد.
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آخرین اخبار 

https://news.ikiu.ac.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-) کسب رتبه نخست در دهمین مسابقه ملی فناوری نانو توسط دانش 
%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-

(/%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1/33605

https://news.ikiu.ac.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-) پیام تسلیت مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه در پ 
%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b8%d9%85-

(/%d8%b1%d9%87/33601

(/https://news.ikiu.ac.ir/33591-2/33591) ویژه برنامه روز دانشجو در دانشگاه برگزار شد 

https://news.ikiu.ac.ir/%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-) آئین تجلیل از پژوهشگران برتر استان در دانشگاه برگزار شد 
%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-

(/%d8%af/33579

https://news.ikiu.ac.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-) پیام تسلیت ر�س دانشگاه به مناسبت درگذشت عضو هیات علمی 
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